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O Indian Law Resource Center lança parceira com a Coordinação das
Organições Indígenas da Amazônia Brasileira para defender as terras e os
dereitos dos povos indígenas
28 de agosto de 2019

O Indian Law Resource Center (ILRC) esta orgulhoso para annunciar uma parceira com a
Coordinação das Organições Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) a fim de defender
internacionalmente a proteção das terras e recursos indígenas e os direitos das comunidades na
Amazônia brasileira.
Nosso trabalho conjunto não pode ser más urgente. Os povos indígenas da floresta
amazônica brasileira estão lutando contra a violência e ameaças crescentes e graves aos seus
dereitos de usar, dirigir e administrar suas terras. Seus direitos humanos para existir como povos
indígenas e manter seus meios de subsistência estão severamente atacados. Com o atual governo
brasileiro e interesses empresariais influentes trabalhando para expandir a agricultura de grande
escala, as explorações de mineração e outros empreendimentos nas terras indígenas, além de
enfraquecer as instituições e regulamentações que os protegem, invasões em terras indígenas e o
desmatamento ilegal estão provocando um aumento da violência e da devastação ambiental. Os
assassinatos de líderes indígenas, a violência contra comunidades indígenas e a destruição rápida
da floresta amazônica - como evidenciado por um grande número de incêndios na Amazônia
brasileira atualmente sendo relatados - são realizados em níveis crescentes e alarmantes.
O Indian Law Resource Center tem a honra de estar junto as lideranças da COIAB nessa
grande parceria pela luta na defesa dos direitos indígenas e trabalhar conjuntamente para chamar
a atenção e o escrutínio internacional para aos consequências da agenda política anti-indígena do
Brasil sobre os povos originários e contra o desmatamento na Amazônia. A COIAB é a maior
organização indígena regional do Brasil, com mais de 200 organizações membros dos nove
estados da Amazônia brasileira. A organização de 30 anos trabalha para defender os direitos à
terra, saúde, educação, cultura e sustentabilidade dos povos indígenas e organizações da
Amazônia brasileira.
O ILRC é um dos pioneiros do uso de padrões e mecanismos internacionais de direitos
humanos para defender e promover os direitos indígenas. Já em 1979, o trabalho do ILRC para

ajudar os Povos Yanomami na Amazônia brasileira foi uma parte fundamental de uma campanha
internacional vigorosa e bem sucedida que levou o Brasil a criar um território indígena
Yanomami de mais de 23 milhões de hectares e expulsou garimpeiros de sua região.
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